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ОБЩИНСКИ С Ъ В Е Т  ПРИ  ОБЩИНА К Р И Ч И М 
4220 гр. Кричим, пл. ”Обединение” №3, 

тел. 03145/23-46, факс 03145/23-51 

e-mail: obs_krichim@abv.bg 
  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 58 

Протокол № 8 от 21.04.2020 година 
 

ОТНОСНО:  Предложение от Атанас Калчев – Кмет на община Кричим, относно Отчет 

за изпълнението на Културния календар за 2019 година на община Кричим през 2019 г. 

Вносител: Атанас Калчев – Кмет на община Кричим 

Докладва: Атанас Калчев – Кмет на община Кричим 

Становища: ПК по социални дейности, образование, култура; ПК по местно 

самоуправление, обществен ред и законност; ПК по бюджет, финанси, европейски 

програми и проекти, местно развитие и ПК по устройство на територията, 

инфраструктура, благоустрояване, строителство, енергийна политика, общинска 

собственост и комунална дейност към ОбС. 
 

 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 5, чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 18, ал. 1 от 

Закона за закрила и развитие на културата, Общински съвет при община Кричим, 

приема Отчет за изпълнението на Културния календар за 2019 г. на община 

Кричим през 2019 г. 

 

 

 МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 17, ал. 1, т. 5, чл. 21, ал. 1, т. 

24 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка 

с чл. 18, ал. 1 от Закона за закрила и развитие на културата, като взе предвид 

фактическите и правни основания в Предложение с вх. № РД-01-08-75/06.03.2020 год. 

от  Кмета на община Кричим, както и положителните становища на постоянните 

комисии към ОбС – Кричим: ПКСДОК; ПКМСОРЗ; ПКБФЕППМР и 

ПКУТИБСЕПОСКД. 
 

Общ брой общински съветници: 13 

Брой присъствали на гласуването: 13 

ГЛАСУВАЛИ:  

„ЗА” –  13 /тринадесет/; 

„ПРОТИВ” –  няма; 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма. 
 

Протоколчик:  

  /Кр. Манолова/ 

 

Председател на ОбС:……………. 

                             / А. Хаджиева / 

АХ/КМ 
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ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КУЛТУРНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КРИЧИМ ПРЕЗ 2019 г. 

 

      Един от приоритетите на Община Кричим е развитие на културата чрез 

формиране на обществена нагласа на местно ниво за опазване, 

остойностяване, социализиране и програмиране на дейности, свързани с 

културно - историческото наследство, традиции, закрила и развитие на 

културата и творческите умения, което съответства на принципите на 

националната културна политика. 

  В изпълнение на Културния календар за 2019 г. на община Кричим, 

одобрен с Решение № 360, взето с Протокол № 43 от 29.01.2019 г. на 

Общински съвет Кричим, Община Кричим осъществи културни 

мероприятия и събития наситени с празнични събития, честване на 

годишнини, местни, национални и християнски празници.  Читалище 

„Пробуда-1912 г.” - гр. Кричим е основно  духовно средище съхранило 

многовековните традиции на  община Кричим.  В Читалището  има 

различни клубове: танцов клуб „Лудория'', танцов клуб ''Български ритми'', 

школа по пиано, курс по английски език. Също така има и детски 

театрален състав „Люлючета”, театрален състав за възрастни и  група за 

автентичен фолклор  "Здравец". 

 

  ИНФРАСТРУКТУРА 

 

     Възможностите за пълноценно използване на свободното време се 

ограничават от материални пречки на значителна част от младите хора. 

Културната инфраструктура както на общината, така и на страната има 

значителен потенциал и база за участие в прояви, за запознаване с 

културно - историческото наследство и неговото опазване.  

 

  КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

        През годината са се реализирали културни събития заложени в 

Културния календар на Община Кричим за 2019 г.  

   -    Календара е започнал с празника „Бабин ден”, който по традиция се 

отбелязва в Дневен център за стари хора гр. Кричим в който всички 

отдават своето уважение към труда на акушерите и здравните работници.  
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- Друг празник свързан с много веселие за жителите на общината е Трифон 

Зарезан - празник на лозари, соколари, градинари и кръчмари е един от 

най-обичаните и почитани празници, предшестващи идването на пролетта. 

Празника е преминал с дегустация на вина, състезание за ценителите на 

виното и раздаване на награди. 

 

                     
 

  - Друга важна дата от календара е Отбелязването на годишнината от 

обесването на Васил Левски в която се включват Община Кричим,  ДГ 

„Незабравка” и ДГ „Ралица”, СУ „П. Р. Славейков”, Общински младежки 

дом гр. Кричим, Дневен център за стари хора, Център за обществена 
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подкрепа, НЧ „Пробуда – 1912 г.” и НУ „Васил Левски” за който е 

официалния патронен празник.  

 

                     
                             

-    С много настроение, музика и положителни емоции, самодейците при 

НЧ "Пробуда - 1912 г." отбелязаха 1 - ви март - Денят на художествената 

самодейност, празник на българския самобитен талант, творчество, дух и 

култура. Всички самодейци - хората, които със своя неуморен труд, 

ентусиазъм, опит и талант, допринасят за развитието на културните 

ценности в нашия град. 

                      

-   Трети март - Отбелязване на Освобождението на България. 

 

                             
 

- 8-ми март –  В навечерието на празника осми Март потребители и 

посетители при Дневен център за стари хора гр. Кричим организира  
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празнична програма, която включваше колективни и индивидуални 

изпълнения на песни и танци. 

                       

 
 

- Традиции и обичаи през пролетта – Талант, ентусиазъм, енергия, магия от 

звуци и настроение подариха на кричимската публика многобройните 

участници в концерта „Пролетни празници“, представен на сцената на НЧ 

„Пробуда -1912 г.“ на 23 април 2019 година.   
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       -  Всички училища в община Кричим отбелязаха своя патронен 

празник със собствена културно – музикална програма. 

 

 - На 24 - ти май 2019 г.  богата и разнообразна програма посветена на 

празника, и тази година се изнесе на открито на площада пред НЧ 

„Пробуда  - 1912 г.”, ръководството на община Кричим организира 

тържествен концерт, в който взеха участие децата и учениците от всички 

учебни заведения на територията на община Кричим.  

 

 
 

- 1-ви юни Международен ден на детето.  Празничният ден за децата на 

град Кричим започна в 10.30 часа пред Народно читалище „Пробуда – 

1912г.”. 
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            На 1-ви октомври в залата на Общински младежки дом се представи 

пред публика един незабравим концерт под надслов „Да празнуваме 

заедно...”, в който се обединиха Общински младежки дом, Дневен център 

за стари хора и Народно читалище „Пробуда – 1912 г.” по случай 1- ви 

октомври – деня на възрастните хора, откриване на учебната година в 

Общински младежки дом и откриване на самодейната година в НЧ 

„Пробуда – 1912 г.”                 

 

 
  

На 01.11.2019 г. училищата и детските градини в град Кричим 

отбелязаха деня на народните будители, като изработиха табла и 
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рецитираха стихове на българските просветители, книжовници и 

революционери.                 

 

 
 

      На 20.12.2019 г., се проведе коледно тържество за всички деца 

посещаващи школи, кръжоци и курсове при НЧ „Пробуда -1912 г.“ и 

Общински младежки дом на тема: Тиха и свята Коледна нощ.       

                             

 
 

-    Коледуването е един от традиционните български обичаи, съхранен 

през годините.  Сутринта на 25.12.2019 г., спазвайки традициите, голяма 

група коледари, под звуците на пет каба гайди тръгнаха от площада пред 

„НЧ Пробуда – 1912 г.”  към храм „Св. Св. Козма и Дамян“, където 

отправиха благопожелания към присъстващите богомолци. След извилите 

се кръшни хора пред храма, коледарите поеха по предварително уточнен 

маршрут за посещение на домове из града.   
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  АНАЛИЗ 

     За изпълнението на културните дейности  на територията на община 

Кричим можем да посочим следното: 

 

 Съхраняване и популяризиране на културно - историческото 

наследство на територията на общината; 

 Подпомагане на културните институции; 

 Организация на културни събития от културния календар с цел 

съхраняване на националните и местни традиции и идентичност; 

 

  ВЪЗМОЖНОСТИ 

 Оптимизиране на административния процес чрез адекватни, 

целесъобразни и ефективни действия, съобразени с изискванията на 

граждани, организации и творци на изкуството и културата. 

 Реализиране на инвестиционни проекти за подобряване на 

материално-техническата база в сферата на културата. 

 Организация на културни събития и координиране на дейността.  
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 Търсене на нови, по - интересни форми за информиране и отразяване 

на културните събития. 

 Подобряване качеството на информиращите материали. 

 Отделяне на повече средства за развитие на материалната база на 

читалището, обновяване и модернизиране на оборудването, 

осъвременяване на техниката. 

 стимулиране, подкрепа и популяризиране на местни творци. 

 Мобилност – размяна на идеи, опит, положителни практики, 

културен обмен с други общини и побратимените градове, създаване 

на нови международни контакти и сътрудничество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


